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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v obci Fričovce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Fričovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len VZN):  

 

Článok 1 

Príležitostné trhy 

 

1. Povolené trhové miesta pre príležitostné trhy sú:  
 

- verejná plocha pred obecným úradom (pri vstupe do Coop Jednota) 

- parkovisko pri obecnom úrade  

- parkovisko pri Anglickej záhrade 

- zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva 

 

2. Iné príležitostné trhy na základe verejnej požiadavky občanov.  

 

Článok 2 

Poplatok za trhové miesto 

 

1. Základný poplatok za trhové miesto pri príležitostných trhoch je stanovený na 2 €/hod. 

 

2. V zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva je poplatok za trhové miesto pri 

príležitostných trhoch stanovený na 10 €/ hod. 

 

3. Za vyhlásenie v obecnom rozhlase je poplatok 3 €. 

 

4. Poplatok je splatný pred uskutočňovaním predaja. 

 

5. Stánkom, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich 

výroby, je prenajatá plocha poskytnutá bezplatne.  

 

6. Poplatok zaplatený za prenajatú plochu správca nevracia.  

 

7. Majiteľ stánku (zodpovedná osoba) je povinný dodržať platné predpisy bezpečnosti 

ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať 

platným STN. 6. Podmienkou predaja sú stánky, v ktorých sa predáva tovar na 

predajných pultoch, predávaný tovar nesmie byť skladovaný na zemi.  

 

8. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými 

elektrickými zariadeniami v zmysle STN EN 331610. 
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Článok 3 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas 

 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhoviskách a tržniciach na území obce sa určuje 

nasledovne:  

 

 

Pondelok  8:00 – 16:00 

Utorok  8:00 – 16:00 

Streda  8:00 – 17:00 

Štvrtok  8:00 – 16:00  

Piatok  8:00 – 15:00 

Sobota, Nedeľa - v čase kultúrnych podujatí 13:00 - 20:00  

- v čase odpustových slávností:  13:00 - 20:00 

 

 

Predaj v dňoch štátnych sviatkov, v nedeľu a ďalších dňoch pracovného pokoja stanovených 

zákonom povoľuje Obec Fričovce iba vo výnimočných prípadoch. Iný čas predaja schvaľuje na 

základe písomnej žiadosti predávajúceho starosta obce.  

 

Článok 3 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

 

1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo 

Fričovciach dňa 7.5.2015, uznesením č.  7/2/2015. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli 

obce Fričovce. 

3. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 1/1995 o ambulantnom predaji na území obce 

Fričovce, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Fričovciach dňa 

5.10.1995. 

 

Vo Fričovciach, 11.5.2015  

 

 

 

                                                                                                                         PhDr. Ján Mikula 

                                                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 

 

VZN bolo  zverejnené : 15.5.2015 

VZN bolo zvesené: 

 

 


